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Per Kristian Jacobsen (nummer
tre fra venstre) i Norconsult tok
nylig tok imot 20 nye medarbeidere på et introduksjonskurs.
Blant deltagerne var Bjørn Berg
og Marija Jovanovic. Kommunikasjonsrådgiver Benedicta Bratt
Jakhelln til høyre.
Foto: Per Ståle Bugjerde

Oppbemanner i krisetid
Det rådgivende
ingeniørkonsernet
Norconsult søker etter
flere ingeniører i
krisebyen Stavanger.
Selskapet tjener
penger som aldri før
og oppbemanner.

rundt 20 nyansatte i selskapet.
– Vi har fire introduksjonskurs
for nyansatte i året, sier Jacobsen.
I pausen prater han blant annet
med Bjørn Berg og Marija Jovanovic og hilser dem velkommen til
selskapet.
De begynner i Norges største
tverrfaglige rådgivende selskap
innen bygg, eiendom, samferdsel,
energi og industri med hovedvekt
av ingeniører. Norconsult har også
rundt 200 arkitekter i staben.

Øyvind Finstad
Bærum

Fikk 250 nye medarbeidere

Konsernsjef Per Kristian Jacobsen
(58) i Norconsult står i selskapets
kantine i Sandvika og tar imot

Det ansatteeide Norconsult øker
bemanningen i hovedsak av ingeniører med en blanding av nyrekruttering og oppkjøp.
– Vi fikk ifjor 250 nye medarbei-

Vi søker

REGNSKAPSSJEF
til vårt hovedkontor i Oslo
For mer informasjon: www.securitas.no

dere og gjennomførte fire oppkjøp. I og med at det er en del som
slutter blant annet som følge av
naturlig avgang, fikk vi ifjor en
nettoøkning på rundt 100 ansatte,
sier Jacobsen.
Nå har selskapet 3000 ansatte
hvorav 2200 i Norge.

«Der får vi mange søkere»

Og flere skal det bli. I oljekrisebyen gjør Norconsult det motsatte
av flere selskaper. Istedenfor å si
opp ingeniører, søker selskapet
etter nye ansatte.
– Vi har utlyst åtte nye ingeniørstillinger i Stavanger. Der får vi
mange søkere. Jeg håper det også
kommer inn mange gode søkere,
sier Jacobsen.
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Årsresultat

Millioner kroner
Driftsinntekter
Driftsresultat
Resultat før skatt

2015
3975
332
328

2014
3843
147
158

Endring
3,4 %
125,9%
107,6%

I dag har Norconsult 87 ansatte
i Stavanger-kontoret. Selskapet
har hendene fulle med oppdrag i
regionen.
– Vi har mye å gjøre innenfor
samferdsel i denne regionen blant
annet med planlegging av den nye
veistrekningen mellom Lyngdal
og Stavanger.

Møter økt konkurranse

Selv om Norconsult ikke er aktive
med rådgivende tjenester innenfor olje- og gassektoren, merker
selskapet likevel oljekrisen.
– Rundt 60 prosent av våre
omsetning er innen bygg, eiendom og samferdsel. Andelen mot
olje- og gass står for mellom fem
og ti prosent. I Stavanger ble det
ifjor plutselig bråstopp. Samtidig
gikk rådgivende selskaper som var
tungt inne olje- og gass inn i nye
områder. Det har medført økt konkurranse, sier Jacobsen.

Gir utbytte på råd

Til tross for økt konkurranse kan
Jacobsen vise til et historisk driftsresultat på 332 millioner kroner
for 2015.
– Vi har aldri oppnådd et bedre

l Etablert: 1929
l Virksomhet: Norges største
aktør innen tverrfaglig
rådgivende ingeniørtjenester.
l Antall ansatte: 3000, hvorav
2200 i Norge
l Hovedkontor: Sandvika i
Bærum
l Konsernsjef: Per Kristian
Jacobsen (58)
l Styreleder: Jan Oksum (65)
l Eiere: 2200 av konsernets
ansatte

driftsresultat målt i kroner.
Norconsult, som eies av samtlige ansatte i Norge, vil i år gi
aksjonærene et godt utbytte.
– Ifjor delte vi ut 120 millioner i
utbytte for 2014-regnskapet. I år
bli utbyttet litt høyere, sier Jacobsen som understreker at selskapet
er opptatt av å tjene penger.
– Vi lever av å gi råd og forventer fortsatt vekst. I år regner jeg
med at vi vil øke bemanningen
med 200 nye medarbeidere. Og
selv om det høres ut som en klisjé,
så er ansatte vår eneste ressurs. Og
vi kjøper heller ikke selskaper
hvor ansatte ikke vil begynne hos
oss, sier Jacobsen, som hilser selskapets nye aksjonærer og medarbeidere velkommen.
oyvind.finstad@dn.no

